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Kökshack K55. 5,5 L. variabel hastighet
603713 (K55VVE) Kökshack K55. 5,5 L.

variabel hastighet: 1500 och
3700 varv/min. -
200-240V/1/50-60

2 in 1 machine: table-mounted cutter and emulsifier thanks to the ergonomic
and easily dismountable scraper, in heavy duty composite material, for
liquidizing, mixing and mincing in a matter of seconds. Stainless steel 5,5 liter
bowl with high chimney to increase the real capacity of the bowl (use up to
75% of nominal capacity). Unique bowl design for mixing both large or small
quantities. Transparent lid to check consistency of food and to eventually
add ingredients without having to open the lid. Hinged cover, when lifted,
remains open to permit a fast and easy check of preparation. Microtoothed
blades in 420 AISI stainless steel. All parts are easily dismantled and
dishwasher safe. Multiple safety devices ensure the machine will only operate
when the cover is properly closed and all parts are correctly positioned. Flat
and waterproof control panel with on/off button, pulse function and variable
speed (from 300 to 3700rpm). Possibility to upgrade to a combi machine with
an optional kit to add the vegetable slicer attachment.

Huvudfunktioner
• Sats som omvandlar matberedaren till en

grönsakshackare finns att få som tillbehör.
• Bordsmonterad robust skärare och saftare

möjliggör snabb saftning, mixning, malning,
hackning och bakning.

• Platt, vattentät kontrollpanel med strömbrytare
och pulsfunktion.

• Mikrobrytare och säkerhetsmekanismer på
handtag, lock och skål.

• Saftningsfunktion (skrapa) ingår som standard.
• Lock med öppning för att tillsätta ingredienser

under program.
• Alla delar som kommer i kontakt med mat kan tas

bort utan hjälp av verktyg, kan tas isär helt och kan
diskas i diskmaskin.

• Pulsfunktion för grovhackning.
• Kåpa som fästs i basen för bättre hantering.
• Produktivitet lämplig för 50-100 måltider per

omgång.

Konstruktion
• 5,5 l skål i rostfritt stål med hög skorsten som ger

hög produktivitet även vid tillagning av vätska
(75 % av den nominella kapaciteten).

• Variabel hastighet mellan 300 och 3700 varv/min.
• Mikrotandade knivar i rostfritt stål (420 AISI) och

ergonomisk skrapa i tåligt kompositmaterial ger
jämn mixning.

• Det genomskinliga locket har ett magnetiskt
kontaktsäkerhetssystem.

Medföljande tillbehör
• 1 av Knivsats till K55 med tandad

egg. 
PNC
653582

• 1 av Rostfri skål till K55 PNC
653590

• 1 av Lock med skrapa till K55 PNC
653591

Övriga Tillbehör
• Mikrotandad kniv för emulsioner PNC

650040 ❑
• Knivsats till K55 med slät egg. PNC

653581 ❑
• Knivsats till K55 med tandad

egg. 
PNC
653582 ❑

• Rostfri skål till K55 PNC
653590 ❑

• Lock med skrapa till K55 PNC
653591 ❑

• Kit för konvertering av kökshack
till grönsaksskärmaskin. 

PNC
653594 ❑

• Knivsats till K55 med slät egg för
emulsioner.

PNC
653665 ❑



Kökshack
Kökshack K55. 5,5 L. variabel

hastighet

Kökshack
Kökshack K55. 5,5 L. variabel hastighet

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.
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Front

Topp

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Sida

Elektricitet
Spänning:

603713 (K55VVE) 200...240 V/1N ph/50/60 Hz 
Anslutningseffekt: 1.3 kW 
Total watt: 1.3 kW 

Kapacitet
Kapacitet (upp till): 2.5 - kg/Cykel 
Kapacitet: 5.5 liter 

Viktig information
Yttermått, höjd 470 mm 
Yttermått, bredd 256 mm 
Yttermått, djup 415 mm 
Fraktvikt: 26 kg 


